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PRÍHOVOR STAROSTU
Dni letných horúčav
a dovoleniek sú už za
nami, vrátili sme sa k
plneniu povinností.
Prišla podľa mňa
najkrajšia časť roka –
jeseň. Jeseň so svojimi
pestrými farbami a
poliami ponúkajúcimi svoju úrodu.
Vo Vavrečke ale máme jeseň plnú hlavne
stavebného ruchu. Ožíva lokalita Starý
mlyn, v ktorej je rozostavaných 15 domov.
Obec pripravila provizórne cesty pre
stavebníkov, aby sa umožnil prístup
k jednotlivým stavebným pozemkom.
Plánovaná suma na túto akciu bola
22.000 €, ktorá sa ale navýšila z dôvodu
prítomnosti zamokrenej časti územia.
Muselo sa vykonať neplánované odvodnenie, celková suma z obecnej pokladne
sa tak navýšila na 25.000 €. Momentálne
už máme pripravený pre túto lokalitu aj
projekt „Vavrečka- Rozšírenie vodovodu
a kanalizácie“, v rozpočte 637. 000 € bez
DPH. V rámci projektu je naplánované
vybudovanie a položenie 1770 m
vodovodného potrubia s potrebnými
šachtami, rovnakú dĺžku kanalizačného
potrubia, výstavba prečerpávacej stanice
pre kanalizáciu. Suma na tento projekt je
pre obecnú pokladnicu astronomická, to
znamená, že z vlastných zdrojov sa
realizovať nebude. Financie budeme
žiadať z fondov, z vlastných zdrojov
počítame s 5 % spoluúčasťou. V lokalite
S t a r ý m l y n m á m e p r i p r ave n é a j
právoplatné rozhodnutie pre územné
konanie na realizáciu elektrických
prípojok k jednotlivým stavebným
pozemkom. Úspešnosť budovania
elektrických prípojok závisí aj od
vlastníkov samotných – čím viac budeme

mať podaných žiadostí o elektrickú
prípojku, tým skôr sa bude budovať.
V súčasnosti sa dokončilo aj
dobudovanie chodníkov na cintoríne
a dokončila sa rekonštrukcia mostíka
pri Vavrekovej lipe. Obidve akcie boli
ﬁnancované z vlastných zdrojov.
V rámci opráv nás ešte čaká oprava
mostíka nad kostolom, ktorý bol
poškodený dopravnou nehodou pri
prejazde nákladného auta s ťažkým
nákladom. Financie na túto rekonštrukciu poskytne poisťovňa. Na záver ešte
to najaktuálnejšie, alebo le pšie
povedané najpálčivejšie – verejná
kanalizácia. Potešiteľné je, že práce na
tejto stavbe ﬁnišujú, zostáva vybudovať
približne 20 domových prípojok. Začali
sa práce na asfaltovaní obecných
ko mun iká cií. Určite p rídu ešte
problémy a rôzne obmedzenia pri
záverečných prácach. Aj napriek tomu
prosíme naďalej o pochopenie, treba
vydržať, situácia pre obec (všetci
dúfame) bude aspoň čiastočne lepšia.
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ROZHOVOR
September je skoro už jeseň a samozrejme september teda znamená úroda,
ale september je hlavne opäť škola !!!
A tak sme sa vybrali na výzvedy, ako to so
školou vyzerá u nás vo Vavrečke.
Nenápadne sme sa pobrali uloviť nejaké
informácie a fotky ku základnej škole
a...nič! Nikoho nikde. Ani pani učiteľky,

ani deti, ani kuchárky a dokonca aj po
školníkovi akoby sa zem zľahla (to sa tak
h o vo r í v r o z p r á v k a c h ) . R ý c h l o
rozmýšľame, žeby sme si pomýlili
dátum? A zrazu sa ozvali kostolné zvony
a hneď bolo jasné, kde sú všetci
školopovinní. Školský rok teda začal
tradične – svätou omšou za všetkých
školákov, aby sa im darilo, aby si so
školou a novými informáciami rozumeli.
Veru áno, na začiatku každej akcie treba
poprosiť Nebesia, o to viac treba prosiť,
keď od úspešnosti akcie závisí veľkosť
rozumu... Hocičo sa dá kúpiť hocikde,
ale rozum veru nie. A je to vidieť, lebo
niektorí ľudia majú hocičo, len rozum
nie. A tak sme sa pýtali všetkých
školopovinných detí, pani učiteliek,
mamičiek, oteckov, kuchárok, hospodárky i pani riaditeľky.
- tešíte sa do školy?
Miška, prváčka: áno, veľmi sa teším a aj
sa trošku bojím...
Imko, prvák: no, teším...
Lea, prváčka: ja neviem...
Soﬁa, piatačka: áno, teším sa, lebo už je
doma nuda...
Karin, tretiačka: ach, jaj...
Miška, štvrtáčka: neteším, nechce sa mi...
Janka, hospodárka školy: Bóóóže...
Soňa, mama pr váčky: ani neviem
povedať...
- pani učiteľky, tešíte sa do školy?
Deniska, Marta, Katarína, Anna: jasné,

že sa tešíme, veď máme samé šikovné
deti...čo by sme bez nich robili?
- pani riaditeľka, tešíš sa do školy?
A už je to tu zas, myslím táto typická
septembrová otázka. Tiež som sa zvykla
pýtať žiakov „tešíš sa do školy?“ Ale
teraz už túto otázku nikomu nepoložím.
To je totiž tak, že ja sa vždy veľmi teším,
hlavne na prváčikov, tí sú mojou
srdcovou záležitosťou. Práve preto som
sa celá natešená pýtala predškolákov
presne túto istú otázku. Väčšina mi
odpovedala, že: „ áno, teším
sa“, alebo dokonca: „veľmi
sa teším“. Až na jedného
fešáka. Keď som mu položila
túto otázku, len na mňa
opovržlivo pozrel a odpovedal: „nie, neteším!“ Skúsila
som prísť na príčinu jeho
negatívnej odpovede: „ a prečo
sa netešíš do školy?“ Opäť na
mňa pozrel a nahnevane
odvrkol: „lebo mi to rozkázala moja mama !“ Nuž,
práve tento chlapček mi

ukázal, že je dôležité, ako položíme
otázku, alebo lepšie povedané, ako
deťom školu predstavíme.
- tak sa opýtame inak, čo nové máte v škole?
Nových vecí máme viac, snažíme sa, aby
sme sa tu všetci, ale hlavne deti cítili
príjemne, spokojne, aby mohli pracovať
v peknom a čistom prostredí,
vo vybavených triedach a
učebniach. Máme novú
triedu informatiky, počas
prázdnin sme urobili
rekonštrukciu zborovne,
vymenili sme niektorú sanitu,
maľovali sme, pokladali novú
gumu a ďalšie drobné práce.
Náš interný školský
vzdelávací prog ram má
názov „ Škola pre život“, čo
už samo našepkáva, že sme
sa snažili ho prispôsobiť
a zostaviť tak, aby malo dieťa

prísun najpotrebnejších vedomostí
a informácií. Jednoducho povedané,
škola mala možnosť si vybrať pri
zostavení školského programu, ktoré
predmety časovo posilní a ktorým
z hodín uberie. Naša škola je napríklad
odlišná tým, že deti majú povinnú
angličtinu od prvej triedy, celoštátne je
povinná až od tretieho ročníka. Rozhodli
sme sa takto aj preto, že deti vo Vavrečke
majú angličtinu už ako predškoláci, taká
dlhá pauza by im určite poškodila.
Posilnili sme aj hodiny slovenského
jazyka a výtvarnej výchovy. Deti sa môžu
rozvíjať aj v záujmovo vzdelávacích
krúžkoch – futbalovom, tenisovom,
športovo-turistickom práve preto, aby
sme ich dostali preč od počítačov,
internetu, televízie. Svoje zručnosti si
môžu rozšíriť aj vo výtvarnom a divadelnom krúžku. Deťom ponúkame aj
možnosť plaveckého výcviku pre druhý,
tretí a štvrtý ročník. Aj v tomto školskom
roku plánujeme pre deti zaujímavé
exkurzie, prednášky, výlety, projekty.
Týmto akciám sa deti asi najviac tešia
práve preto, že deti nemajú
rady rutinu, s nadšením vítajú
každú zmenu vo vyučovaní.
O všetkých zaujímavostiach,
ale aj o bežnom chode školy
sa môžete dozvedieť na našej
stránke:
www.zsvavrecka.edupage.sk
- nedá mi neopýtať sa, keďže
si v tejto funkcii pomerne
krátko, aký základný rozdiel je
učiteľ a riaditeľ?
Pre mňa osobne hlavne to, že
som prišla o samotné
učiteľovanie. Nie som triedna žiadnemu
ročníku. Učím nejaké predmety, ale čo mi
je veľmi ľúto, prvákov neučím nič.
Väčšinu mojej práce vypĺňa manažment
a personalistika, a tá sa mi zdá oveľa
náročnejšia ako samotné učiteľovanie.
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Musela som si zvyknúť, že riadenie
dospelých je úplne odlišná záležitosť ako
riadiť a viesť žiakov. Ale v srdci vždy
zostanem hlavne učiteľom...
A boli sme navštíviť aj materskú školu.
Aj to je predsa ŠKOLA! Ak si niekto
myslí, že v škôlke sa deti len hrajú...veľký
omyl. V škôlke sa deti učia, aby sa vedeli
v škole učiť. Aby sa vedeli slušne
správať, usmievať sa, keď treba, plakať
vtedy, keď treba (nie hocikedy), pracovať
v kolektíve, pracovať tvorivo, športovať,
mať rád prírodu...ap. Opýtali sme sa teda
z á s t u p k y n e p r e m a t e r s k ú š ko l u
Mgr. Beaty Rentkovej:
- ste pripravení na nový školský rok?
Určite áno, môžem povedať za celý
kolektív, že sa na deti veľmi tešíme. Počas
prázdnin sa vymaľovali a vyzdobili triedy,
aby sa deťom v škôlke páčilo. Veľmi nám
záleží na dobrej atmosfére. Vytvorili sme
našu škôlkarsku webstránku
www.msvavreckawebnode.sk aby si
rodičia mohli pozrieť, čo všetko robíme,
aké aktivity, aké novinky, aké výsledky
máme, čo plánujeme ap. Máme tri triedy.
V najmladšej triede máme 18 detičiek,
učím ja s Mariannkou Hurákovou,
v strednej triede máme 21 detí, učia Janka
Buganová a Mária Náčinová, v najstaršej
triede je 27 detí, učia Alena Madleňáková
a Katarína Kasanová. Dúfame, že
september zvládneme bez veľkého plaču
a nové detičky sa rýchlo zadaptujú na
nové prostredie. Veď učiteľky v škôlke sú
vlastne ako druhé mamy. Sme preto rady,
keď nám rodičia prejavia dôver u
a podporu, dieťa to cíti a adaptačné
obdobie je pre nás všetkých ľahšie
zvládnuteľné. Aj pre tento rok máme
pripravené rôzne aktivity, súťaže,
projekty a zaujímavosti, ktoré výchovnovzdelávací proces spestria, deťom
prinesú nové poznatky a zručnosti.
A samozrejme, dúfame, že opäť pritiahneme rodičov, starých rodičov do diania
našej škôlky.
- aké zaujímavé aktivity alebo krúžky

ponúkate v tomto školskom roku?
Krúžok máme len jeden, učíme
angličtinu predškolákov, aby
boli deti pripravené na povinnú
výuku v základnej škole. Bude
sa vyučovať v rámci absolve n t s ke j p r a xe. V r á m c i
týždenných aktivít máme
zaradený program „Čistenie
studničky“, v ktorom sa deti
v prírode učia spoznávať svet
okolo nás, zároveň sa učia šetriť
a chrániť prírodu, učia sa jej
zákonitostiam, spoznávať
faunu a ﬂóru svojho okolia, udržiavať
čistotu v prírode ap. Opäť budeme
organizovať aj zábavné akcie v spolupráci s rodičmi ako „Opekačka“,
Prečítaj mi rozprávku“, len dúfame, že
rodičia a starí rodičia nám zachovajú
svoju priazeň a prídu. Veď aj to je
výchovno-vzdelávací proces, deti sa pri
tom učia spoločenským pravidlám,
sociálnym zručnostiam, ale hlavne
sa tešia. A to je dôležité, vidieť deti tešiť
sa. Vtedy je to fajn...

Tešíme sa, keď
vavrečania šíria
dobré meno...
Dobrý deň,
V prvom rade sa Vám chcem v mene
Okresného riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Námestove
poďakovať, že za pomoci vašich členov
DHZO sa nám podarilo uhasiť náročný
a zložitý požiar v lokalite Babia Hora.
Neprestávali hasiť, aj keď boli unavení.
Poprosil by som Vás, aby sa poďakovanie dostalo ku každému, kto priložil
ruku k tomu, aby sme tento požiar
uhasili.

kpt. Ing. Ján Čurha
vedúci prevádzkovo-technického oddelenia
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Námestove
S úprimnou radosťou vyhovieme prosbe
a v ď a k u v y s l o v u j e m e a j m y.
Informujeme, že zachraňovať a hasiť
boli: Michal Hrkeľ, Robert Kolena,
Peter, Slávko a Marcel Čiernik, Marián
Kypus, Roman Maťuga a Roman Brčák
ml. A ešte jedna zaujímavá info: naši
chlapci boli na mieste požiaru skôr než
domáci požiarnici.

Kolesá kampane
proti rakovine
boli aj vo Vavrečke.
Už po druhýkrát sa roztočili kolesá
kampane proti rakovine aj vo Vavrečke.
Organizačný tím okolo Mikuláša
Košťála s podporou Slovenského
paralympijského výboru i obce Vavrečka
pripravili bohatý kultúrny program,
ktorému dominovali Majster „N“
a spevák Robo Opatovský. Boli prezentované aj ukážky paralympijských
športov, ktoré predviedli úspešní
slovenskí paralympionici Veronika
Vadovičová, Robo Ďurkovič, Miška
Balcová. So športovcami sa konala aj
autogramiáda, pri ktorej ich výborne
doplnil aj mladý slovenský reprezentant
v ľadovom hokeji Richard Pánik. Všetci,
ktorí prispeli do zbierky, si obliekli zelené
kolesové tričko, alebo si pripli odznak
kampane. Na záver sa konala tombola
a poďakovanie pre všetkých účastníkov,
prispievateľov i sponzorov. Celková
vyzbieraná suma vo Vavrečke činila
634,85 €.
Všetkým darcom, organizátorom,
účinkujúcim i zúčastneným, ktorí
prispeli k úspešnému priebehu kampane
vo Vavrečke ĎAKUJEME !
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ODPUST 2015
Aj napriek rôznym dohadom a otázkam : bude - nebude, alebo teda aký bude odpust (Vavrečské slávnosti
na sv. Annu)???
Odpust 2015 bol v starom šate, teda bol Memoriál J. Košťála, večerný program s tanečnou zábavou, nedeľné
sv. omše v Kaplici i v Kostole sv. Anny, poobedný program v amﬁteátri, kde boli pasovaní predškoláci
za prváčikov, koncertoval Vavrečský chrámový zbor i kapela Soft melody, vylosovali sme bohatú tombolu so
zaujímavými, chutnými, adrenalí-novými i užitočnými cenami. Deti sa dosýta vykolotočovali, dozmrzlinovali,
došmýkali... Na ihrisku sa odohral priateľský futbalový zápas... a my dúfame, že v nás všetkých sa odohral zápas
odpustenia. Veď bol ODPUST. A práve o tom tento cirkevný sviatok je: odpustiť!!!
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Recitačná súťaž seniorov
Kalinčiakovo Záturčie

Novonarodené detičky:
Dávid Hrkeľ
Richard Plutinský
Alex Grebáč

Dňa 23.septembra 2015 sa v Martine konal už 8my ročník súťaže v recitácii poézie a prednese prózy
seniorov Žilinského kraja. Kalinčiakovo Záturčie,
ako sa celá súťaž volá, bola usporiadaná z príležitosti
135-ho výročia úmr tia tohto významného
slovenského básnika pochádzajúceho z Turca.
Súťaže sa zúčastnilo 21 učinkujúcich zo šiestich
okresov Žilinského kraja: Martin, Čadca, Kysucké
Nové Mesto, Žilina, Liptovský Mikuláš a Námestovo.
Za Námestovskú seniorskú organizáciu sa zúčastnila
pani Anna Reguliová s poéziou od Milana Rúfusa: Či
jesto pravda na svete. Druhou súťažiacou bola
Angela Sečová z Vavrečky s prózou od Jozefa
Gregora Tajovského: Moja matka. Trojčlenná
hodnotiaca komisia pri záverečnom hodnotení vytkla
síce všetky drobné nedostatky, avšak aj napriek tomu
veľmi pozitívne hodnotila celkovú úroveň súťaže.
Nesmieme totiž zabudnúť, že to bola súťaž seniorov,
ktorí mali v priemere okolo 70-tky. Vyvrcholením
bolo vyhlásenie najúspešnejších. Nás mimoriadne
teší, že v prednese prózy zvíťazila členka našej
vavrečskej seniorskej organizácie pani Angela Sečová.
Aj touto cestou jej chceme poďakovať za
reprezentáciu nielen našej seniorskej organizácie, ale
aj obce Vavrečka.

Zosobášili sa:
Radovan Pikoš a Veronika Jadrňáková
Veronika Žmijovská a Pavol Tekeľ
Marcel Brčák a Antónia Habláková
Lukáš Košťál a Lenka Barčáková
Tomáš Kasan a Martina Polťáková
Peter Lajčiak a Mária Papajová
Jakub Ratičák a Magdaléna Čuľová
Mária Hvolková a Jaroslav Garaj
Opustili nás:
Angelina Bronerská
Ján Fajčák
Anna Kasanová

KALENDÁR
PODUJATÍ
8.10.2015
Výlet s dôchodcami
trasa – Vavrečka, Stará Bystrica, Turzovka, Nový
Hrozenkov
31.10.2015
Medzinárodná KASprof-SECURITY liga
(pretláčanie a zmiešané bojové umenie)
3.12.2015
Predvianočné posedenie s dôchodcami
6.12.2015
Sv. Mikuláš medzi deťmi
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FUTBAL
Futbal vo Vavrečke.
V sezóne 2015/2016 re prezentujú
vavrečský futbal družstvá v 4 kategóriach.
Začneme od najmladších – prípraviek. V prípravke
sú chlapci, ktorí majú 10 a menej rokov. Družstvo
prípraviek má za sebou odohrané dva turnaje
s rovesníkmi z Or. Jasenice a Klina. Napriek tomu,
že sa im zatiaľ nepodarilo vyhrať, treba ich
pochváliť za prístup a tiež herný prejav, ktorý
sa výrazne zlepšil. Pred prvým turnajom sme mali
zaregistrovaných len 4 chlapcov v tejto kategórii,
teraz ich je 12 a prvé tréningy znamenali aj
výkonostný posun, čo sa prejavilo vo výsledkoch
druhého turnaja, kde obidve prehry boli tesné 0:2
resp. 1:3. Prípravky a starších žiakov má na starosti
J.Pientek.

zamestnania v zahraničí. Prejavuje sa to nielen v nestabilite
hráčskeho kádra, ktorý sa z kola na kolo dosť výrazne obmieňa,
ale aj vo výkonoch, keď po výbornom výkone príde
„prekvapenie“ v podobe slabšieho výkonu (napr. zápas
s Istebným). Oproti minulej sezóne nastali v družstve tieto
zmeny: Odišli Voška, Štorcel a Kramarčík. Prišiel Korman
z Or. Polhory. Je treba povedať, že chlapci hrajú pekný,
inteligentný futbal, ktorému trochu zatiaľ chýba lepšie
zakončenie a tým aj ešte vyššie umiestnenie v tabuľke.
Nesmieme zabudnúť, že na fungovaní družstva sa podieľa
svojou obetavou činnosťou aj vedúci družstva K. Brčák starší.
Tak ako minule pripomínam, že kompletný výsledkový servis
celého slovenského, nielen oravského futbalu je na stránke
www.futbalnet.sk

Žiaci majú odohraných 9 kôl a pokračujú
v minuloročných výkonoch, keď sa pohybujú
v strede tabuľky.
7 TJ Slovan Magura Vavrečka 9 4 1 4 20:24 13 1

Sú na 7. mieste a len skóre ich delí od 5. miesta.
Potešiteľné je, že tréner má k dispozícii široký káder
hráčov, keď prakticky na každom zápase je lavička
náhradníkov plná.
Dorastenci už majú jesennú časť za sebou,
keďže súťaž sa hrá dosť nezmyselne v dvoch
skupinách po 8 resp. 9 družstvách.
3 TJ Slovan Magura Vavrečka 8 4 1 3 16:14 13 1

Po jeseni sú dorastenci tretí za Bobrovom
a Klinom. Z minuloročnej základnej zostavy ostali
3 chlapci a tak treba povedať, že za dorast hrávajú
chlapci, ktorí minulý rok nehrávali vôbec alebo len
trochu. Futbalovým prejavom patríme k najlepším,
problémom je zatiaľ fyzická vyspelosť, keď súperi
sú skoro vždy „väčší chlapi“ a potom sa ťažšie
presadzujeme. Dorast má aj tento rok na starosti
I. Doroš.
Muži vstúpili do sezóny pod vedením
nového trénera J. Chomisteka s cieľom potvrdiť, že
patríme k lepším družstvám 6. ligy, bývalej 1. triedy.
3 TJ Slovan Magura Vavrečka 9 5 2 2 18:10 17 5

Po odohratí 9 kôl sme na treťom mieste za Lieskom
a Or. Porubou. Družstvo mužov trápi už
niekoľkoročný problém, a to dochádzka do
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